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Da han møtte henne
Det var den store kjærligheten: Kapombo, frigjøringsleder fra Namibia,  
og Bente fra Arendal, møttes på et politisk møte i Norge. Han turte ikke  
ta kontakt – men skjebnen ville at de skulle møtes igjen.
 TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG PRIVAT

Kjempet for frigjøring av Namibia

KJÆRLIGHET: – Jeg elsker 
alle kvinner i hele verden. 
Jeg elsker dem i denne 
kvinnen, som jeg er gift med. 
Det er sant, sier Kapombo.



B

Skrev bok om mormor
«Mama Penee. Jenta som gjennomskuet folkemordet» er 
tittelen på boken Uazuvara Ewald Kapombo Katjivena har 
skrevet om sin mormor. Boken kan kjøpes hos Norli og Ark, 
eller direkte fra Bokbyen Forlag, Tvedestrand, 
https://bokbyenforlag.no. 
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Bente Pedersen (60) og 
Uazuvara Ewald Kapombo 
Katjivena (78) har vært gi�  
i 30 år. De bor i Arendal og har 
to voksne døtre. 

Kapombo vokste opp i et lite, 
rundt hus i Namibia, sammen 
med mormor, hennes yngste 
sønn og to brødre. Bente vokste 
opp i en stor enebolig i Arendal, 
sammen med mor, far og �re 
brødre. 

Tysk kolonistyre og folke-
mordet på hererofolket utryddet 

«Bente er hvit, men har ikke noe 
imot svarte. Det er nesten umulig 
å forstå for oss som er vokst opp 

med rasisme.»   

Namibia 
Landet ligger i det sørlige Afrika og er 2,5 ganger så stort 
som Norge, med Namibørkenen mot Atlanterhavet og 
Kalahariørkenen mot Botswana. Bare én prosent av arealet 
er dyrkbar mark. Landet har den nest laveste befolknings- 
tettheten i verden, det bor 2,3 millioner mennesker der. 
Hereroene kom til Namibia på 1600-tallet. Namibia har  
13 nasjonale språk, og engelsk er det eneste of�sielle. 
Omtrent 90 prosent av innbyggerne er kristne. 

Kilde: Store norske leksikon

BRYLLUPSBILDET: – Jeg er 
utadvendt, men trenger å lade 
batteriene alene, sier Bente.  
– Jeg trenger mennesker, sier 
Kapombo. 

nesten slekten til Kapombo. 
Etter første verdenskrig ble 
Namibia styrt av Sør-Afrika, 
som innførte apartheid. 
Bestemor lærte guttene å gjen-
nomskue maktmisbruket, å 
beholde eget hjerte fritt for 
bitterhet og hat, å huske sitt 
folks verdier og historier. Bentes 
slekt var internasjonalt orien-
tert, �ere hadde lengre utdan-
nelse, både Bentes foreldre og 
besteforeldre møttes mens de 
var i utlandet. Mor og far lærte 
barna at «folk er folk». 

– Å møte Bente var fascine-
rende. Jeg hadde aldri opplevd 
et hvitt menneske som ikke 
hadde noe imot svarte. Hun var 
helt «normal». Ingen diskrimi-
nering. Og hun snakket mye om 
at det er vanlig å være forskjel-
lige, sier Kapombo.

Han minner om en rolig 
klippe. Snakker norsk krydret 
med engelske hjelpeord. Hennes 
kropp er stadig i bevegelse, og 
ordene triller raskt ut.

HAN SÅ HENNE
Kapombo møtte Bente før hun 
møtte ham. Vi må til Lille-

hammer i april 1984 og et 
seminar om undervisning av 
namibisk ungdom i eksil. Bente 
var lærer og styreleder i Nami-
biaforeningen, opptatt av rettfer-
dighet, solidaritet og det sørlige 
Afrika. Kapombo var blant 
lederne i frigjøringsbevegelsen 
SWAPO. Det var ikke lenger 
trygt for ham å oppholde seg  
i hjemlandet, og han levde i eksil 
i Berlin: 

– Hun kom inn sent. Jeg så 
henne. «Kan en ung jente ha det 
store ansvaret?» tenkte jeg. Og 
jeg ønsket å snakke med Bente, 
men hun var opptatt hele tiden. 
Da hun dro, var det blitt kveld. 
Jeg fulgte etter henne og kom så 

nær. Jeg tenkte: «Hun går ut 
alene om natten, hva skal jeg si 
til henne?» Så gikk jeg tilbake  
og så ikke Bente før halvannet  
år senere. 

Da skulle hun gjøre en jobb 
for Namibiaforeningen  
i Zambia, som er naboland til 
Namibia. Tilfeldigvis var 
Kapombo på �yplassen. Hun ble 
glad for å se et kjent menneske 
og ropte: «Hei, Kapombo, er du 
her?» 

– Jeg ble overrasket over at du 
kjente meg igjen, sier han.

– Selvfølgelig gjorde jeg det, 

svarer hun, og innrømmer at 
hun til og med husker hva slags 
klær han hadde på seg og hvor 
han satt da de møttes på Lille-
hammer. Han var en kjekk fyr.

For Kapombo var det kjær-
lighet ved første blikk. Men han 
hadde tenkt at hun var for ung. 
Og han hadde fordommer mot 
hvite.

FØLTE MEG FRI
I Zambia begynte de to å samar-
beide faglig, noe de fortsatt 
trives med. 

– Han inviterte meg til bo- 
tanisk hage og viste hvordan 
man spiser innmaten i en 
kaktus ved hjelp av to pinner. 

«Så vakre hender han har,» 
tenkte jeg.

– Jeg merket at hun så på 
hendene mine, forteller han. 

Snart var de et par. Våren 
1986 besøkte hun ham i Berlin. 
«Han er som en svart europeer», 
husker Bente at hun fortalte til 
en venninne.  

Den sommeren �yttet 
Kapombo til Norge. 

Naturlig nok føltes det ikke 
bare enkelt for Bentes mor at 
datteren valgte en 18 år eldre 
mann. Han var nærmere mor  
i alder. I tillegg hadde Kapombo 
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tre voksne barn fra tidligere 
forhold. Og han levde som �ykt-
ning i eksil. 

Bentes mor visste at 
Kapombo ikke kunne endre 
noe. Bente uttrykte forståelse 
overfor mor. Samtidig gjorde 
Bente det klart at hun hadde tatt 
avgjørelsen. Og det gikk seg til, 
vordende svigermor og 
Kapombo utviklet et godt 
forhold. 

I mai 1989 var hele familien 
glad for å kunne feire bryllup  
i Arendal. Bente og Kapombo 
har kristen tro felles, de gi�et 
seg i Trefoldighetskirken. 

– Vi gikk sammen opp kirke-
gulvet. Da ble jeg overrasket av 
sørafrikansk sang. Det var 
rørende, og jeg gråt litt, forteller 
Kapombo.

Bente hadde ordnet med et 
kor som sto på galleriet.

– Jeg følte glede og stolthet. 
Husker jeg etter vielsen gikk 
ned kirkegulvet, holdt Kapombo 
i hånden, så på alle gjestene og 
følte meg fri: Nå hadde jeg fått 
den mannen jeg ønsket å leve 
sammen med.  

Bentes rause far hadde tipset 
Desmond Tutu, som sendte 
gratulasjoner til brudeparet. 

LETE I SENGEN
Samme året �kk de oppleve et 
demokratisk valg i Namibia. 
SWAPO vant overveldende, og 
landet �kk egen grunnlov.  
Å feire Namibias selvstendighet 
var stort for Bente og Kapombo, 
som �yttet dit sammen med Ida, 
deres første barn. 

Hans eldste bror hadde 
uttrykt undring over hvordan 
lillebror kunne gi�e seg med en 
europeisk kvinne. 

– Det var umulig å svare på, 
sier Kapombo. 

– For dem som levde midt  
i raseskillet, gikk det ikke an  
å forestille seg ekteskap med hvite.  

– Da onkelen min �kk se 
Bente, spurte han om folk hadde 
nok mat der hun kom fra. «Hun 
er født slank,» forklarte jeg. Da 
var onkels reaksjon: «Hvordan 
kan du gi�e deg med en du må 
lete etter i sengen?» 

Etter et par uker sa onkelen: 
«Du er ikke gi� med en hvit 
kvinne, men med et menneske.»

– Min største frihet i Namibia 
var det å komme fra et samfunn 

der mennesker blir behandlet 
likt, sier Bente.   

Kapombo hadde studert �lm 
og massekommunikasjon  
i Berlin og �kk jobb som 
programdirektør i namibisk 
rikskringkasting. Media var 
viktig for å informere, spre 
kunnskap og bygge det ferske 
demokratiet.

Tragisk nok ble han etter 
noen få år utsatt for en bil- 
ulykke, skader i hodet førte til at 
sidesynet forsvant. Han kunne 
ikke arbeide lenger og ville 

«hjem til Arendal». Da var de 
blitt �re i familien, lille Nora 
kom til verden i 1992.

– Jeg opplevde det utfor-
drende å forlate en interessant 
jobb så raskt, sier Bente, som 
arbeidet for Sida, det svenske 
direktoratet for utviklingssam-
arbeid – altså tilsvarende vårt 
Norad. Hun så på kjønnsas-
pekter, som i kommunikasjon  
– hva noe betyr for kvinner og 
for menn. Og deres ulike roller  
i samfunnet.    

Nesten ti år senere bodde 

Namibia-
foreningen
Foreningen som Bente 
Pedersen var med og 
startet i 1980, lever 
videre. De jobber særlig 
for at nomadiske urfolk 
skal få utdanning og 
rettigheter. Namibia-
foreningen arbeidet først 
med solidaritet, fra  
1990 også med bistand. 
Se namibiaforeningen.no.

VIKTIG ARBEID: Kapombo har blant annet arbeidet som rådgiver på Flyktningkontoret i Arendal. Da lå det 
ham på hjertet å formidle «ubuntu» – tradisjonell afrikansk livsfilosofi; «jeg er et menneske på grunn av 
deg.» – Den avhengigheten mellom mennesker er vanlig i det sørlige Afrika, forklarer Bente, som selv er 
rektor ved Arendal International School. 

«Det var godt vi likte havregrøt.»
Bente om de trange årene

familien i enda en periode  
i Namibia. Døtrene ble kjent 
med sitt andre hjemland, slekt-
ninger der og aller viktigst; 
farfar. Han døde før de dro,  
92 år gammel. Farmor �kk de 
aldri møte, for hun døde tidlig. 

HAR EN MOR
Kapombos mormor, Mama 
Peene, hadde også gått bort for 
lenge siden. Han har skrevet 
en bok om henne og alt hun 
lærte dem, «Mama Penee: 
Jenta som gjennomskuet folke-
mordet.»

Mama Penee vokste opp i en 
slekt av tradisjonelle fredsme-
klere. I hererofolket hadde ulike 
slekter hver sine oppgaver.  
I 1904 gjorde hereroene opprør 
mot den tyske kolonimakten. 
De svarte ved å begå et �re år 
langt etnisk folkemord. To tred-
jedeler av hererofolket ble 
henrettet. Foreldrene til 11 år 
gamle Penee var blant de første 
som ble skutt. Datteren så det 
skje. Hun var på vei hjem med 
vann. På mirakuløst vis over-
levde jenta. Hun fant styrke i en 
full visshet om at hun hadde en 
livsoppgave, det var å føre 
slekten videre og arbeide for 
fred.

Kapombo kunne aldri bruke 
våpen, for ordene fra bestemor 
var prentet dypt inn i ham: 
«Gjør aldri noe mot datteren til 
andre mødre. Og du må ikke ta 
livet av en annen som har en 
mor.»  

I 1964 forlot han landet sitt 
og arbeidet �ere år for SWAPO 
internasjonalt. Da �kk 
Kapombo et møte med Trygve 
Bratteli. Det betydde mye, 
representantene for frigjørings-
bevegelsen forsto at det var 
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FELLESSKAP: – Å ha en kone 
som også er min beste venn, 
det er utrolig. Jeg er ikke 
bekymret for noe, jeg vet hun 
er der, for meg, i alle situa-
sjoner. Når vi blir eldre, er det 
viktig å ha noen vi stoler på. 
Det er rørende, sier Kapombo.

FAMILIE: – Jeg er ikke engstelig. Jeg satser på at det går bra. Og jeg 
tør å tro på at det jeg velger er godt, sier Bente om hvordan hun 
kunne våge å få barn sammen med Kapombo, som kommer fra en så 
annerledes kultur. 

mulig å �nne støtte blant euro-
peiske ledere. 

– Bratteli og Bente, spøker 
Kapombo, som gjennom livet 
har lært seg minst seks språk.

– Han har lest mye og har 
hukommelse som en elefant, sier 
Bente.

KONE, SØSTER, VENN  
Siden Kapombo ble ufør, har 
hun vært familiens hovedfor-
sørger. Hun er nå rektor ved 
Arendal International School. 

Livet ble ikke som de planla. 
Mens barna vokste opp, måtte 
Bente stå for all kjøring og ta 
ansvar for mye. Hun var sliten 
og husket hva en venn hadde 
sagt før bryllupet: «Du har fått 
ett av de beste menneskene  
i Namibia. Det eneste er at fra 
tid til annen trenger han et 
spark i baken.» 

– Det var godt vi likte havre-
grøt, sier hun og smiler. 

– Dessuten tilhører vi en 
gavmild familie som deler på 
hytter og er gjestfrie.

– Hyttetur på �ellet om 
vinteren var det verste for meg, 
sier Kapombo. 

– Men nå sier jeg alltid «ja» til 
det Bente ber meg om. For 
kvinner liker ikke å få «nei». Og 
så gjør jeg så godt jeg kan. 

En dag han ville glede Bente 
ved å ski�e på sengen, brukte 
Kapomba en juleduk av lin til 
laken. Den lå i skapet, nyvasket 
og �n. Det var godt ment. Stem-
ningen i hjemmet ble verre den 
gangen han vasket bunadsfor-
kleet på førti grader i maskinen.

– Da ble hun sint, men mest 
lei seg.  

– Vi har gått til familierådgiv-
ning, forteller hun. 

– En periode trodde vi det 
var slutt, at det ikke var kjær-
lighet igjen. Men ikke noe var 
for vanskelig til at vi ikke 
kunne snakke om det. Trollene 
sprakk i sola. Og vi ble rådet til 
å prøve å �nne tilbake til forel-
skelsen.    

Nå bor paret alene i huset  
i Arendal etter at døtrene har 

�yttet ut. Bentes far døde for 
fem år siden. Mor lever fortsatt, 
og de ser henne o�e.

– Dine foreldre og brødre har 
vært en viktig støtte, mener 
Kapombo.

– Du er en betydningsfull 
svoger for mine brødre og svige-
rinner, sier Bente.

– Du er både kone, søster og 

venn. Jeg er glad i å dele med 
deg, for eksempel når jeg har 
lest noe.

Begge har sans for den danske 
�losofen, teologen og psyko-
logen Søren Kierkegaard. Ett 
sitat har betydd spesielt mye  
i Bentes liv: «Å våge er å miste 
fotfeste en liten stund. Å ikke 
våge er å miste seg selv.»   


